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Publicado em Diário da República
Lei n.º 10-B/2022-Diário da República n.º 82/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-04-28
Assembleia da República
Altera a Lei de Enquadramento Orçamental.
Aviso n.º 8828/2022-Diário da República n.º 84/2022, Série II de 2022-05-02
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
Regista a criação do curso técnico superior profissional de Secretariado Clínico da Escola Superior de Saúde de Santa Maria.

Informações Gerais
Consulta Pública | Referencial de Educação Para os Direitos Humanos
A Direção-Geral da Educação (DGE) disponibiliza, para consulta pública, o “Referencial de Educação Para os Direitos Humanos”, elaborado numa
parceria entre a Direção-Geral da Educação (DGE), a Amnistia Internacional, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e a Procuradoria-Geral da República.
O documento integra um conjunto de direitos e deveres que devem integrar a formação cidadã das crianças e dos jovens portugueses, para que no
futuro sejam adultos com uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração da diferença, o respeito pelos
Direitos Humanos e a valorização de conceitos e valores de cidadania democrática.
Todos os contributos e reflexões sobre o documento deverão ser enviados à DGE, até ao dia 10 de maio, através do endereço de correio eletrónico:
referencialDH@dge.mec.pt .
VIII Festival dos Percursos Pedestres de Marco de Canaveses
A secção de pedestrianismo da Associação dos Amigos do Rio Ovelha e a Câmara Municipal de Marco de Canaveses organizam, no próximo dia 8
de maio, o "VIII Festival dos Percursos Pedestres".
A atividade tem como objetivo divulgar os percursos pedestres sinalizados existentes no concelho, bem como promover a prática do pedestrianismo
e as atividades desenvolvidas por outras associações e clubes da região, em prol da natureza e do desporto ao ar livre.
As inscrições podem ser realizadas online.

Qualquer cidadão pode fazer a inscrição para receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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